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Blomsten og Svanen 
Miljømærker gør, at forbrugerne let kan spotte de 
miljøvenlige produkter på hylderne, når de handler. 
Mærkerne trykkes på produkternes emballager, og 
i Danmark er Blomsten og Svanen de to eneste of-
ficielle mærker. 

Blomsten er det europæiske miljø-
mærke, etableret af EU i 1992. 
Mærket anvendes i hele Europa.

Svanen er det nordiske miljømærke, 
etableret af Nordisk Ministerråd i 
1987. Mærket anvendes i Danmark, 
Norge, Sverige, Finland og Island.

Når man køber et miljømærket produkt, kan man 
være sikker på:

• at produktet er blandt de mindst miljøbelastende 
af sin slags.

• at der er taget hensyn til sundheden.

• at kvalitet og funktion er mindst lige så god som 
for andre produkter af sin slags. 

Produkterne skal opfylde skrappe krav 
Et produkt kan mærkes med Blomsten eller Svanen, 
hvis det opfylder en række skrappe krav til miljø, 
sundhed og kvalitet. Kravene fastsættes efter en 
samlet vurdering af produktets miljøbelastning ”fra 
vugge til grav” dvs. fra råvaren fremstilles til pro-
duktet bortskaffes.

Miljømærkning Danmark, som er en selvstændig en-
hed under Dansk Standard, varetager administration 
af mærkerne og kontrollerer, at produkterne opfylder 
de krav, der stilles. Kravene skærpes ca. hvert femte 
år på baggrund af ny viden og teknologi, og produk-
terne testes efter internationale standarder.

Det langsigtede mål 
Det langsigtede mål med Blomsten og Svanen er, at 
trække produktion og forbrug i en mere miljøvenlig 
retning til gavn for miljø og mennesker. Jo flere der 
køber de miljømærkede varer, jo flere virksomheder 
vil ønske at få mærkerne – og jo flere miljømærkede 
produkter på hylderne, jo større miljøeffekt. 

Arbejdet for mærkerne 
Hos Beck & Jørgensen arbejder vi løbende på at få 
flere miljømærkede produkter. Vi tilstræber blandt 
andet:

• at begrænse indholdet af pigmenter, opløsnings-
midler og konserveringsmidler, så vi undgår 
skadelige påvirkninger af miljø og mennesker.

• at tilpasse brugsanvisninger, så vi får god udnyt-
telse af malingen og mindst mulig spild/affald.

• at sikre en fortsat god kvalitet, som placerer 
produktet blandt de bedste af slagsen.

 - Dækkeevne på mindst 8 m2 pr. liter 
- God vedhæftning 
- Høj slidstyrke

• at spare på energiforbruget i produktionen, så 
udledningen af drivhusgas (CO2) minimeres/ 
reduceres.

• at sikre bedst mulig udnyttelse af råvarer og 
produkter, så affaldsmængden minimeres.

• at bortskaffe affald på betryggende vis.

http://www.ecolabel.dk/
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Beck & Jørgensens 
miljømærkede produkter

Produkter mærket med Blomsten

B&J 5 vægmaling, glas 5

B&J 7 vægmaling, glans 7

B&J 10 vægmaling, glans 10

B&J 25 vægmaling, glans 25

Pari-Dan acrylemaille, glans 10

Pari-Dan acrylemaille, glans 30

Pari-Dan acrylemaille, glans 50

Pari-Dan acrylemaille, glans 80

Bona Novia gulvlak

Produkter mærket med Svanen

Dalapro rullespartel

Guldberg Penselrens

FAKTA OM BLOMSTEN OG SVANEN

► Kravene til miljømærkede produkter er skrappere end det 
miljølovgivningen kræver, og kravene strammes hvert 3.-
5. år, så man sikrer, at niveauet hele tiden forbedres.

► Blomsten og Svanen er hverken dyrere eller billigere end 
andre varer. De fås i alle prisklasser.

► Miljømærkede produkter er mindst lige så gode eller 
bedre end tilsvarende produkter inden for samme 
kategori.

► Når du køber miljømærkede produkter, er det for sig vidt 
lige meget om du vælger Blomsten eller Svanen. Blom-
sten og Svanen kan sidestilles, de har det samme formål 
og er lige gode.

► Der findes i dag rundt regnet 3.000 varer med Blomsten 
eller Svanen. Udvalget spænder lige fra dagligvarer, som 
køkkenruller og shampoo, til langvarige forbrugsgoder 
som møbler og computere. Serviceydelser såsom bilvask 
og hotelophold kan også miljømærkes, men fødevarer og 
medicin kan ikke miljømærkes.

► Maling og lak mærket med Blomsten eller Svanen må 
IKKE være klassificeret som giftigt, miljøfarligt, kræft-
fremkaldende eller skadeligt for menneskers forplant-
ningsevne.

► Læs mere om Blomsten og Svanen på www.ecolabel.dk.

http://www.ecolabel.dk/svanenblomsten/

